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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 1 

CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA DO CAMPUS SETE LAGOAS – UFSJ 2 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10h15min, reuniram-3 

se os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Engenharia Agronômica de 4 

forma remota, utilizando o aplicativo Google Meet, sob a presidência do Coordenador do Curso, o 5 

professor João Carlos Ferreira Borges Júnior. Presentes à reunião, os professores Amilton Ferreira 6 

da Silva, Antônio José Steidle Neto, Cristiane Alcântara dos Santos e Marcos Antônio Matiello 7 

Fadini. 1. Discussão sobre ata da reunião do dia 26/05/2022: O Prof. Marcos Antônio sugeriu que 8 

fosse feito um levantamento com o nome dos laboratórios, que irão se deslocar para o Pavilhão de 9 

Aulas e que fossem informados em ata. O Prof. João Carlos sugeriu deixar na ata de forma geral, 10 

uma vez que as localidades dos laboratórios serão atualizadas no Projeto Pedagógico do Curso 11 

(PPC). A ata da reunião do dia 26/05/2022 foi aprovada por todos. 2. Discussão sobre trabalhos 12 

no PPC: O Prof. João Carlos iniciou a análise da evolução dos trabalhos do NDE para atualização 13 

do PPC. Em seguida os integrantes do NDE iniciaram as explanações sobre os itens de atualização 14 

do PPC que ficaram sob suas respectivas relatorias. O Prof. Antônio José informou que ainda 15 

naquela semana enviaria o item Recursos Humanos do PPC atualizado e que o item Infraestrutura 16 

demandaria um prazo maior, já que ainda estava em processo de levantamento de dados. A Profa. 17 

Cristiane informou que fez algumas alterações na grade curricular e que assim que for feita toda a 18 

adequação, incluindo uma análise minuciosa dos pré-requisitos, encaminharia para análise do NDE. 19 

Informou ainda que gostaria de conversar com alguns discentes para ter uma percepção melhor 20 

sobre as dificuldades em relação às disciplinas e para que a orientem em possíveis alterações na 21 

grade curricular. O Prof. João Carlos informou que, com base nas ementas atualizadas recebidas 22 

recentemente, com algumas sugestões de alterações, poderia elaborar uma tabela relatório e 23 

encaminhá-la para auxiliar no trabalho da matriz curricular. O Prof. João Carlos compartilhou em 24 

tela com os demais alguns modelos de ementas recebidos e informou que houve algumas 25 

solicitações de alterações de nomenclatura e desmembramento de disciplinas da parte prática e da 26 

parte teórica, o que poderia auxiliar o trabalho da Profa. Cristiane. A Profa. Cristiane concordou com 27 

a sugestão e informou que irá aguardar o envio da tabela para finalizar os trabalhos. O Prof. Marcos 28 

Antônio, responsável pelo item Formação em Extensão do curso no PPC manifestou preocupação 29 

sobre a inclusão do item nas modificações das ementas das disciplinas. O Prof. João Carlos 30 

informou que a Unidade Curricular Formação em Extensão será alocada no décimo período do 31 

curso e tal unidade terá o mesmo padrão das atividades complementares quanto ao fluxo. O Prof. 32 

João Carlos compartilhou em tela a informação de que “A Extensão é a atividade que se integra à 33 



 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia Agronômica                                                Página 2 de 2 

 

matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se como em processo interdisciplinar, 34 

político, educacional, cultural, científico e tecnológico, que promove a interação transformadora 35 

entre as instituições de educação superior, os outros setores da sociedade, por meio da produção 36 

e da aplicação do conhecimento, em articulação do permanente com o ensino e a pesquisa” 37 

(Resolução nº 004/2020/CONSU/UFSJ). O Prof. Marcos Antônio sugeriu que houvesse um 38 

esclarecimento por parte do NDE aos docentes e discentes sobre a unidade curricular (UC) 39 

Formação em Extensão e que se tornasse eficiente a divulgação da implantação da UC, com 40 

pequenos vídeos e palestras. A Profa. Cristiane sugeriu que fosse feita uma tabela com a atividade 41 

e carga horária mínima, se for o caso, da mesma forma como foi feita a tabela de atividades 42 

complementares do curso. Todos concordaram com a sugestão para uma análise futura. Nada mais 43 

a declarar, a reunião deu-se por encerrada e eu, Luciana Monteiro Castro, lavrei a presente ata que 44 

será lida e aprovada por todos os presentes. 45 
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